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La intenció d’Andorra és
deixar de formar part de la
llista de quatre països que
no han ratificat encara el
protocol de Kyoto de defen-
sa del medi ambient i ratifi-
car aquest important conve-
ni, si és possible, abans
que acabi l’any. Així ho va
explicar el ministre de Medi
Ambient, Vicenç Alay, du-
rant la inauguració dels ac-
tes de celebració del Dia In-
ternacional per a la
preservació de la capa d’o-

zó. El primer acte es va ce-
lebrar ahir a la tarda a la sa-
la d’actes de BIBM i des-

prés del parlament del mi-
nistre, Etienne Gonin, mem-
bre del Programa de les Na-

cions Unides per al Medi
Ambient, va impartir una
conferència sobre el proto-

col de Montreal.  
Aquest acord va aplegar

tots els països del món als
anys 90 i va permetre ac-
cions conjuntes per reduir
l’emissió de gasos que mal-
meten la capa d’ozó. Com a
resultat, el forat a la capa
d’ozó va disminuir. Per a
Etienne Gonin, aquest con-
veni és un símbol del que
pot fer la humanitat quan
els països del món coope-
ren eficaçment en una cau-
sa com la defensa del medi
ambient i va assegurar que
és un exemple a seguir.
Alay va fer autocrítica i va
declarar que deia ben poc
de la classe política andor-
rana que el Principat ha-
gués estat el penúltim país
del món a ratificar aquest
acord. La sala d’actes de
BIBM acull aquest matí un
seguit de conferències so-
bre la importància que té la
capa d’ozó.

Alay afirma que Andorra pretén ratificar
el protocol de Kyoto abans que acabi l’any

El ministre de Medi
Ambient, Vicenç Alay,
va assegurar que An-
dorra voldria signar
aquest any el protocol
de Kyoto.

El ministre de Medi Ambient va inaugurar els actes del Dia per a la preservació de la capa d’ozó

PERE MOLINÉ

El ministre de Medi Ambient, Vicenç Alay, i el conseller delegat de BIBM, Joan Quera.
P.M.

El Comú d’Andorra la Vella
va informar ahir que demà
des de les vuit del matí
fins a les set de la tarda
quedarà tallat al trànsit de
vehicles el carrer Doctor
Vilanova, entre la plaça Re-
bés i l’encreuament amb el
carrer Prat de la Creu con-
cretament, per emplaçar
un camió formiguera.
Aquest vehicle pesant
serà emprat per efectuar
uns treballs de construc-
ció de la nova seu del Con-
sell General. La corpora-
ció ha hagut de tallar
diverses vegades els car-
rers adjacents per facilitar
aquestes obres.

Josep Maria Goiecoechea
ha estat nomenat mediador
de la Universitat d’Andorra,
segons es va informar en
el decurs de la darrera reu-
nió del Consell Universitari,
celebrada aquest setem-
bre. 

El Consell Universitari de
la Universitat d’Andorra
(UdA), reunit al mes de de-
sembre de l’any passat, va

aprovar la creació de la fi-
gura del mediador de la
institució acadèmica, de
caire consultiu i es va cons-
tituir aleshores un comitè
format per cinc membres
(dos representants dels es-
tudiants, un del professo-
rat, un membre del perso-
nal no docent i un
representant dels òrgans
de govern de la UdA).
Aquest comitè va proposar
el nom de Josep Maria Goi-
coechea, que va acceptar
el càrrec.

El mediador de la Uni-

versitat d’Andorra serà l’en-
carregat de facilitar la de-
fensa dels drets de tots els
membres de la comunitat
universitària: estudiants,
personal docent i personal
no docent. Les seves ac-
tuacions tindran l’objectiu
de millorar la qualitat uni-
versitària en tots els seus
àmbits, no estaran sotme-
ses a cap instància univer-
sitària i s’han de regir pels
principis d’independència,
objectivitat i autonomia,
d’acord amb el que esta-
bleixen la llei d’ordenació
de l’ensenyament superior i
els estatuts de la Universi-
tat d’Andorra.

En el currículum profes-
sional de Josep Maria Goi-
coechea destaca els anys
que va exercir com a minis-
tre de Sanitat sota el go-
vern liderat per Marc For-
né.

Josep Maria Goiecoechea
és nomenat mediador de
la Universitat d’Andorra
Serà l’encarregat de facilitar la defensa
de tots els membres de la institució

REDACCIO 

Comença a buidar-se el llac d’Engolasters

Des d’ahir el nivell de l’aigua del llac
d’Engolasters ha començat a dismi-
nuir. El procés s’acabarà el 4 d’octu-

bre. El motiu són les tasques de manteniment que FEDA fa a
la vàlvula i la canonada falsa. Aquestes tasques es duen a ter-
me cada cinc-set anys aproximadament. 

ANA

                              


